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V současné době se zpracovává projektová dokumentace zahradně architektonického návrhu okolí hřbitova pod ná-
zvem „ Park vzpomínek“. Obec se hodlá ucházet o podporu z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 6 – 
Zlepšování stavu přírody a krajiny, kde je možno dosáhnout až 90% dotace. 

Zahradně-architektonický návrh řeší charakter a náplň plochy v ochranném pásmu hřbitova ve Slupi. Návrh navazuje 
na současné řešení předprostoru hřbitova v severní části řešené plochy a snaží se o zachování co největšího množství 
stávajících dřevin. Dále navrhuje zbylé plochy v ochranném 
pásmu hřbitova, přičemž je zaměřen především na návštěv-
níky v důchodovém věku, mladé rodiny s dětmi a skupiny 
dětí z mateřské školky.  

Z kompozičního hlediska, i hlediska využití a náplně par-
ku, je území rozděleno do dvou částí.  

Z hlediska světových stran sever asociuje stáří, smrt, 
souhlas a přijetí. V návrhu je severní část území řešena 
jako plocha pietního charakteru. Tato část je přístupovou 
plochou na hřbitov i místem odpočinkovým a shromažďo-
vacím.  

Jižní část reprezentuje ctnost, zodpovědnost, způsobnost, 
lidskost a spolehlivost. Tato část je zaměřená na využívání 
dětmi, nejedná se však o plochu s dětskými hřišti, ale o par-
kově upravenou plochu s interaktivními prvky, které budou 
děti nenápadně vyzývat ke hře s vlastní fantazií a zároveň 
budou mít uměleckou hodnotu soch oživujících parter par-
ku.  

 

Hospodářský dvůr s pecemi ve Slupi 
V místě bývalého hospodářského stavení vedle 

vodního mlýn bude vybudován nový hospodářský 
dvůr. Objekt má dvě nadzemní podlaží. V přízemí 
bude vstupní hala, která zpřístupňuje ústřední 
prostor – kuchyni. V čele kuchyně bude stát velká 
funkční pec, při zadní stěně pak dobová kuchyně a 
za příčkou kuchyňská linka.  Místnost bude prů-
chozí, přístupná návštěvníkům. Dále zde bude so-
ciální zařízení, úklidová komora a sklad. 
V přístřešku ve dvoře bude prostor pro  umístění 
pecí pro pečení chleba. V části dvora bude také 
prostor pro odložení kol.V patře pak bude depozi-
tář a zázemí se sociálním zařízením. Celková užit-
ná plocha bude činit 220 m2. Předpokládané nákla-
dy stavby cca 5 mil. + DPH. Investorem stavby je 
Technické muzeum v Brně. 

Zahradně architektonický návrh okolí hřbitova ve Slupi  - „Park vzpomínek“ 
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Laboratorní  zkoušky odpadních vod na ČOV ve Strachoticích  v posledních měsících odhalily velmi  vysoké hodnoty   
amoniakálního dusíku.  Za překročení limitu udělil Odbor životního prostředí MěÚ ve Znojmě Dobrovolnému svazku 
obcí ( dále DSO ) Strachotice, Slup vysokou pokutu. Bylo prokázáno, že zdrojem naměřených vysokých hodnot 
amoniakálního  dusíku je prasečí močůvka, kterou někdo ve Slupi, či Oleksovičkách, vypouští nedovoleně do ka-
nalizace. Pokud bude následným laboratorním rozborem  zjištěna přítomnost zvířecích fekálií ve splaškových vodách, 
bude u chovatelů prasat proveden odběr vzorku z čerpací jímky. Případně zjištěnému viníkovi hrozí za neoprávněné vy-
pouštění nedovolených odpadních vod velmi citelný finanční postih dle zákona o vodovodech a kanalizacích, včetně ná-
hrad škod způsobených DSO. 

Vypouštění močůvky, chlévské kejdy, starého obsahu septiku, či dalších závadných látek do kanalizace rovněž narušu-
je  čistící procesy ČOV. Na obnovu čistícího procesu je nutno vynakládat neplánované  finanční prostředky, což logicky 
povede k nutnému zdražení stočného. 

Do kanalizace nepatří  látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo 
vodou tvoří výbušné, dusivé nebo toxické Dále látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které 
se mohou v kanalizaci vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné látky. Do tohoto 
výčtu patří i biologicky nerozložitelné tenzidy, oleje, pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny, kejda nebo močův-
ka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump. 

Upozornění pro chovatele prasat v obci 

Dokončená oprava místní komunikace –III. etapa 

Krátké zprávy 

• Dobrovolný svazek obcí Strachotice, Slup sděluje, že platba za stoč-
né se od 30.6.2011 zvyšuje na 29 Kč/m3.  Důvodem je zvyšující se 
cena elektrické energie a skutečnost, že svazek se musí stát plátcem 
DPH, podobně jako se již stal svazek obcí Jaroslavice, Slup. Vzhle-
dem k účtování 20% DPH se však cena stočného v průběhu roku 
měnit nebude. Na začátku nového pololetí bude vzhledem ke změně 
ceny stočného  proveden odečet počítadel. 

• V k.ú. Slup vstoupila v platnost komplexní pozemková úprava, kte-
rá se také promítla 1.6.2011 do změn v operátu vedeného u Katast-
rálního úřadu. Upozorňujeme občany, aby  změny ve výměrách a 
parcelních číslech v lednu 2012 oznámili Finančnímu úřadu ve Zno-
jmě.  

• V obci budou nově umístěny v prostoru za Rybárnou dva kontejnery pro bílé a barevné sklo. 
• Římskokatolická farnost Slup vás zve na Cyrilometodějskou pouť do Oleksoviček v úterý 5.7.2011. Pro-

gram:16:00 modlitba růžence v kostele ve Slupi   - 16:30 procesí do Oleksoviček  -  17:00 mše svatá u kapličky v 
Oleksovičkách 

• Obec obdržela dotaci 150 tisíc korun od Jihomoravského kraje z Programu obnovy venkova na opravu místní  ko-
munikace „Kolem náhonu“. 

Vaše obec je členem tzv. MASky, přes kterou může jak obec, tak i podnikatelé sídlící na území obce žádat dotaci. Jedná 
se o dotace z Programu rozvoje venkova. Místní akční skupina (neboli MAS) Znojemské vinařství, o.s. je sdružení pod-
nikatelů, zemědělců, vinařů, obcí a neziskových organizací, které pomáhá rozvoji regionu.  
V programovacím období 2007 – 2013 realizujeme strategický plán LEADER s názvem „Impulsy pro novou kvalitu ži-
vota na venkově“ a podporujeme projekty na Znojemsku. Další plánovaná výzva a příjem projektů proběhne v měsících 
srpen/září 2011. 
Pokud máte dotazy, kontaktujte projektové manažerky MAS Znojemské vinařství, o. s. 
Ing. Lenka Mrázková, L.mrazkova@post.cz, tel. 774 150 004, Ing. Veronika Schvomová, Schvomova@seznam.cz, tel. 
775 975 004. Více informací na www.znojemskevinarstvi.cz. 


